
Para quem?
O Encontro é aberto a todos aqueles que lidam com crianças e jovens e/ou 
tenham especial interesse em pedagogia musical. Beneficiarão deste 
encontro os participantes com os seguintes perfis:

• Educadores de Infância;

• Professores do 1o ciclo do Ensino Básico

• Auxiliares de educação

• Instrumentistas e professores de música

• Pais, encarregados de educação, representantes legais e 
demais cidadãos interessados.

A participação é gratuita, mas limitada a 12 vagas.

Para se inscrever, envie o seu currículo e uma breve justificação do seu 
interesse em participar neste Encontro para info@osf.pt.

Este Encontro estará organizado segundo os seguintes tópicos:

• Cantar!
» Utilizar correctamente a voz cantada, incidindo na 
experiência de cantar em coro com crianças e jovens.

• Repertório
» Descobrir e experimentar uma colecção de canções e 
jogos, divulgar e criar actividades musicais apropriadas 
aos diferentes contextos escolares.

• Capacidades musicais
» Identificar, desenvolver e potenciar as características 
musicais intrínsecas dos participantes, com vista a 
permitir formas de ensinar mais completas e eficazes.

• Orientações e técnicas
» Conhecer a Educação Musical Kodály e as principais 
filosofias de educação musical no século XXI.
» Experimentar diferentes formas de incorporar esse 
conhecimento em diferentes contextos, tendo como 
bases fundamentais o canto e o movimento.

Quando?
10 de Julho de 2021

Onde?
Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova.

O quê?
A Orquestra Sem Fronteiras apresenta a 3° Encontro Ibérico para a Música na 
Infância, procurando dar resposta aos desafios que se colocam à pedagogia e 
ensino de música durante a pandemia de Covid-19.

À semelhança das suas anteriores edições, esta acção de formação incidirá 
sobre prácticas pedagógicas aplicadas à educação de música, tendo como 
principal objectivo incentivar a incorporação destas práticas em contextos 
escolares, e assumindo como ponto de partida a filosofia e o conceito de 
educação musical de Zoltán Kodály.

Ainda em tempos de pandemia, abordam-se formas de adaptação dos 
conteúdos curriculares das aulas de música e expressão musical, por forma a 
responder eficazmente aos novos desafios impostos pelo surto de Covid-19.

Quem?
O 3°Encontro Ibérico para a Música na Infância tem carácter formativo e será 
ministrado por Catarina Távora e Carlos Guerrero Bullejos, ambos detentores 
do grau académico “Master of Music Education - Specialization - Music 
Education According to the Kodály Concept” pelo Real Conservatório de Haia, 
e será oferecido em língua portuguesa, castelhano e inglês.

Plano do Encontro
10h00 — Check-in e registo

10h15 — Sessão de abertura
     Cantar! - Capacidades musicais

11h15 — Pausa

11h30 — Orientações e Técnicas I
     Aula modelo e breve reflexão metodológica

12h30 — Pausa para almoço

14h30 — Orientações e Técnicas II
      Aula modelo e breve reflexão metodológica

15h30 — Pausa

15h45 — Repertório

16h30 — Sessão de encerramento
      Cantar!

17h00 — Fim
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